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Maramureș !Bravo
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Minaur ’ Bravo,

BiimirenU, după succesul 
dia partida tur eu S.I.I. Za
poroje, aplaudați de publicul 

din sala „Dacia' 
Foto : îorgu BĂNICĂ
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Id Kdcrca meciurilor cd reprezentativele Angliei

REUNIREA LOTURILOR „A" 
Șl DE TINERET LA FOTBAL

CELE 4 SECUNDE ALE UNEI MARI VICTORII
H.C. Minaur a dovedit — prin 

frumoasa sa victorie în cea de 
a 4-a ediție a „Cupei I.H.F.* — 
că este o formație de certă va
loare internațională, o echipă 
capabilă să contribuie $i in vii
tor la creșterea prestigiului in
ternațional al handbalului ro
mânesc. La sfîrșitul partidei ti- 
nale-retur de la Zaporoje, cei 
peste 5 000 de spectatori pre- 
zenți in tribunele Matului 
sporturilor i-au aplaudai pe 
Măricel Voinea și al săi pen
tru succesul lor în competiția 
europeană, precum și pe cei 
aproape 100 de turiști din Baia 
Mare care și-au Încurajat per
manent, frumos, sportiv, favo- 
riții. Pentru că una dintre ba
zele succesului maramnryi- 
lor este puternica legătură su
fletească dintre sportivi, tehni
cieni și miile de înflăcărați su
porteri. Aplaudindu-i și noi din 
inimă, felicitindu-i călduros pe 
handbaliștii izbinzii din „Cupa 
I.H.F.*, pe antrenorii lor Lascăr 
Pană și Petre Avrameseu. fell- 
citînd clubul (președinte — ing. 
Mitică Vraciu, vicepreședinte — 
Viorel Maier), pe minunății lor 
suporteri, simțim nevoia să re
venim asupra finalului incan
descent de duminică după- 
amiază.

La 17—13 pentru Zaporoje» 
scor favorabil pentru băimă- 
reni, care învinseseră in partida 
finală-tur cu 22—17 și benefi
ciau. deci, de un avans de 5 
goluri, gazdele au avut un ultim 
atac cu 45 
de fluierul 
s-au apărat 
au aruncat 
handbaliștii 
cat. Așadar, 18—13 și mare po
sibilitate de obținere a succe
sului final de către S.I.I. Za
poroje. Aceasta pentru că, la 
diferență egală, conform regu
lamentului. ciștigă cel care a 
marcat cele mai multe goluri 
in deplasare. Și zaporojenii 
marcaseră 17 goluri la Baia 
Mare, in timp ce maramureșenii 
n-aveau Ia Zaporoje deeit un 
activ de 13 goluri. Observind că, 
din cauza nereplieril gazdelor, 
partida nu se poate relua, ar
bitrii au dictat oprirea timpului

ia carul de reportaj al televi
ziunii pentru a revedea faza. 
Acolo, ei cronometrează din nou 
secvența ultimă a meciului, din 
momentul fluierului de reîn
cepere pînă in acela al înscrie
rii golului. Cronometrele se o-

INTRE IMAGINAR Șl REAL...
Ciad eram copil, l-am întrebat pe buaicu-meu ;
— Moșule, cit e o secssdd ?
— Cit clipești • data dia ocM, fdta-mea — mi-a răspuns el
XeftUnțifica .-definiție* s basăcalvi ”te» am... verificat-o, 

da «ox dsmmieă seara, p-irixd !a felertror finalul aproape 
mmaginotni de la Zaporoje, din parada cart avea sd de
semneze pe ciftsgdtoarea JCnpei federației internaționale'.

A marcat «a jucător sovietic ia ultimele— 5—6 secunde 
ale tatilvirn ime: — phiasa» au se putea !), gol decisiv, 
eram impsetnțs ia fata telectzoerelor, se spulbera an vis. 
Cupa e-s Ia echipa dsss Zaporoje, am_  citptt de două ori
d>« adki A a rvr.-nt ornai nottra, tfaUral jucător Stamate 
— S-ti-.l tocmai de U centrul terenului (mai fantastic final 
«x putea regiza nimeniri Cupa a ajuns a Minauru- 
lui. Adică a noastră.

Se spune ci românul nu-ți poate drămui cuvintele la du
rere si la mare bucurie. Ața ~ 
cunda aceea — punte intre 
fericiți, măi fraților !

o fi. Un lucra e sigur : in te- 
imaginar fi real — am fost

Marius POPESCU

cum 
cea de

s-a. mai anunțat, 
a 26-a etapă a 
și pînă duminică

de secunde înainte 
final. Băimărenii 
cu ultimele puteri, 
totul in luptă, dar 
sovietici au mar-

lui Zaporoje. Prins pe picior 
greșit, excelentul portar Sipenko 
este învins. Gol ! ! 1 (In avion, 
pe drumul de întoarcere. Ale
xandru Stamate ni se confe
sează : „Mi-am dat seama că 
nu există altă soluție deeit să 
arunc Ia poartă. Am privit spre 
Sipenko, m-am înălțat și atu 
aruncat. Restul se știe—1. Ar
bitrii arată centrul terenului. 
Măricel Voinea — același superb 
jucător, Mircea Petran — omul 
care a câștigat „meciul- cu Si
penko. Stamate — devenit „e- 
roul* Întâlnirii, Boroș, Flangea 
A ceilalți se îmbrățișează feri
ciți. în această atmosferă, ar
bitrii sint chemați la .masă* și 
li se spune că golul a fost 
înscris după scurgerea timpului 
regulamentar de joc. Gunther 
Henchert și Volker Norek nu 
acceptă protestul- Sint invitați

prese de două ori Ia 3.5 se
cunde, de alte două ori la 3,6 
secunde și o singură dată la 
3,9 secunde. Este evident că go
lul a fost marcat inlăuntrul ce
lor 4 secunde, că protestul este

Hristache NAUM

(Continuare in pag. a 4-a)

De mîine, la Pitești și Buzău

LA CAMPIONATELE BALCANICE DE VOLEI
10 ECHIPE PUTERNICE DIN 5 TARI»

carele, drumul spre locurile 
concurs, iar in cursul zilei 
astăzi urmează sâ 
celelalte formații, 
tivele României se 
te va zile îa Pitești 
Buzău, unde au efectuat ulti
mele pregătiri.

Desigur, in localitățile gazdă, 
competițiile voleibalistice bal
canice. care încep mîine Și se 
termină duminică, stîrnesc un 
legitim interes în rîndul iubi
torilor de sport. Interes între
ținut. firește, și de înscrierea 
echipelor noastre ca protago
niste ale întrecerilor, contra
candidate la titlurile de cam
pioane balcanice fiindu-le, ca 
de obicei, puternicele repre-

Cea mai veche dintre com
petițiile voleibalistice oficiale 
la nivel de reprezentative na
ționale — Campionatele 
nice, care au luat cel 
start cu 39 de ani în 
în capitala României 
desfășoară, începînd de 
o nouă ediție, a cărei organi
zare a revenit din nou, pentru 
a patra oară, țârii noastre. De 
data aceasta, cele două cam
pionate, feminin si masculin, 
nu se vor mai organiza în a- 
ceeași localitate. întrecerea e- 
chipelor feminine va fi găz
duită de Sala sporturilor din 
Pitești — care intră, astfel, in 
circuitul orașelor organizatoare 
de competiții voleibalistice in
ternaționale —. iar cea a e- 
chipelor masculine de Sala 
sporturilor din Buzău.

La startul actualei ediții (a 
16-a la fete si a 18-a la bă
ieți) și-au anunțat participarea 
reprezentativele Bulgariei. Gre
ciei, _ Iugoslaviei. Turciei și 
României, Primii oaspeți, vo
leibalistele bulgare și cele două 
reprezentative ale Turciei, au 
sosit aseară în Capitală, de 
unde au continuat, cu auto-

balca- 
dintîi 
urmă, 
- își 
mîine.

de 
de 
șisosească 

Reprezenta- 
află de ci- 
și respectiv

(Continuare în nao 2—3)

M1INE, ROMÂNIA - TURCIA
In continuarea pregătirilor și 

verificărilor pe care le efectuea
ză în vederea competițiilor ofi
ciale din acest an, reprezenta
tiva de baschet-juniorj a Româ-

prezentativele similare ale An
gliei. în vederea acestor parti
de internaționale oficiale, selec- 
ționabilii ambelor loturi s-au 
reunit, duminică, în Capitală.

★
Din lotul pregătit de antreno

rii Mircea Lucescu șl Mircea 
Radulescu fac parte următorii 
jucători :

Așa 
după .... 
campionatului . . 
5 mai întrecerea divizionarelor 
„A“ va avea o perioadă de în
trerupere ; în scopul de a face 
loc pregătirilor 
prezentative — 
— din care vor 
mafiile pentru

Portari : LUNG, CRISTIAN.
Fundași : NEGRI LA, IORGULESCU, ȘTEFANESCU, UNGU- 

REANU, ANDONE, MUNTEANU II, ZARE.
Mijlocași : REDNIC, IRIMESCU, MATEUT, KLEIN, HAGI, BO-

loni.
înaintași : CORAȘ, LĂCĂTUȘ, CĂMATARU. CÎRȚU, AUGUS

TIN.
în cursul zilei de ieri, lotul a jocului care se va disputa la

început pregătirile in vederea București, în ziua de 1 mai.

loturilor re- 
A și de tineret 
fi alcătuite for- 
jocurile cu re

Tricolorii au început pregătirile pentru meciul cu Anglia 
cu zîmbetul pe fețe

• Lotul reprezentativ de ti
neret a efectuat ieri dimineață 
un control medical. Antrenorii 
Cornel Drăgușin, Anghel Iordă- 
nescu și Viorel Kraus au în
ceput pregătirile — pentru me
ciul de la 30 aprilie, de la Bra-

șov, cu următorii jucători : 
Stingaciu, Barba, Pascu, Comă- 
nescu, Belodedici, Bucico, Cîrs- 
•e*. Cristea, Weiscnbacher, Bo
tezau, Bozeșan, Mujnai, Mesza- 
roș, Lazăr, Săndoi, Văidean. 
Soare, Muntean, O. Popescu.

Campionatele internaționale de sărituri ale României

LA NICI 13 ANI, DANIELA POPA ÎNVINGE

Micuța Daniela Popa, marea 
performeră a Campionatelor 

internaționale

Foto: Vasile CÎRDEI — Sibiu

LA DA.SCHE1 (juniori)
niei va susține mîine (ora 17, 
in sala Floreasca) un meci în 
compania selecționatei similare 
a Turciei.

JUNIOARE
Ziua a doua a 

Campionatelor in
ternaționale de să
rituri ale Româ
niei (găzduite. în 
condiții foarte bune, 
de bazinul Olim
pia 
ne-a 
facția

Sibiu), 
satis-

DE 17 ANI!
Oradea) a luat con- 
clasament după să-

din 
adus 

victoriilor 
obținute de doi re
prezentanți ai țării 
noastre : Daniela 
Popa la platformă 
și Ion Petrache la 
trambulină. Dacă 
succesul lui Petra
che nu constituie 
o surpriză (acest 
sportiv cucerind 
locul I si la edi
ția de anul trecut 
a competiției), la 
fete foarte tînăra 
Daniela Popa (la 
7 noiembrie va îm
plini abia 13 ani I; 
concursul a fost re

zervat junioarelor de 17 ani și 
mai mici) a obținut un re
zultat pe cit de neașteptat, pe 
atît de îmbucurător, mai ales 
dacă ținem seama de faptul că 
junioarele noastre bat pasul pe 
loc în ultima vreme. Dar, să 
revenim la Daniela Popa (încă 
un produs de excepție al an- 
trenoarei Ildiko Kelemen. de 
la Crișul Oradea) care a im
presionat încă de la prima 
săritură datorită corectitudinii 
tehnicii și intrărilor de excep
ție. aproape toate fără stropi. 
Sportiva română (elevă în 
clasa a VI-a a Școlii generale

nr. 20 din 
ducerea în 
ritura a patra (salt răsturnat 
în echer) și nu a mai 
pînă la sfîrșit, fiecare 
a ei fiind răsplătită cu 

public și cu note 
arbitri. Așa. de paldă. pen- 
dublu salt și jumătate con- 
trambulinei in echer (coefi

cient de dificultate 2,8), ea a 
primit 64,40 p, prin care și-a 
consolidat locul I. Pe locul se
cund, Ileana Pîrjol care, deși 
are meritul de 
concurente din 
și U.R.S.S.. nu 
nivelul la care 
pînă nu demult. Sperăm că 
este vorba despre o scădere 
temporară, opinie valabilă si 
pentru Andreea Dragomir.

La trambulină, 
cîștigat locul I 
dispute de un 
Este suficient 
acest sens, că 
sărituri, sportivul român (an
trenat de Constantin Totan) a- 
vea un avans de numai 1,15 p, 
diferență neobișnuit de mică 
după 10 sărituri. A 11-a sări
tură, aceeași pentru ambii 
sportivi (dublu salt și jumă
tate înainte în echer, coeficient 
2,4) a fost, deci, decisivă și, 
spre meritul lui. Ion Petrache 
a executat-o mai bine decît 
adversarul său, Sven Leichsen- 
ring (R.D. Germană), obținînd 
508.20 p. față de 505,85 p. Pe-

Oumitru STANCULESCU

de 
de 
tru 
tra

cedat-o 
săritură 
aplauze 
ridicate

a fi depășit 
R.D. Germană 
a evoluat la 
ne obișnuise

Petrache a 
la capătul unei 
rar dramatism, 
să spunem. în 
înaintea ultimei

(Continuare in pag. a 4-a)



A ÎNCEPUT TURNEUL FINAL Turneul de baschet — Juniori de Ia Timișoara

AL „DACIADEI* LA HOCHEI
Turneul final al celei de a 

IV-a ediții a „Daciadei" de iarnă 
la hochei (sport de perfor
manță) ă început ieri la Galati, 
din cele 8 echipe calificate lip
sind doar Metalul Rădăuți. în 
general. în primele jocuri re
zultatele au fost cele scontate, 
formațiile favorite obținînd vic
torii concludente. Dar iată re
zultatele etapei Inaugurale :

DINAMO BUCUREȘTI — 
IMASA SF. GHEORGHE 9—3 
(1—1, 4—2, 4—0). Partidă în 
care doar prima repriză a fost 
mai echilibrată. Au marcat : 
Solyom 5, Tureanu. Kemenessy,

Pisăru, Bcdii — Dinamo, Lajos, 
Divoiu. Ugron — IMASA.

S.C. MIERCUREA CIUC — 
PROGRESUL MIERCUREA 
CIUC 12—3 (3—2. 4—0. 5—1), 
prin punctele marcate de Ge- 
reb 3, Z. Nagy 2, B. Nagy 2, 
E. Antal, Keresteș, Baricz, L. 
Bartalis, Cs. Antal, respectiv 
Lămpi 2, Solomon.

STEAUA — DUNÂREA GA
LAȚI 9—2 (3—1, 2—0, 4—1).

Azi programul este următo
rul : S.C. Miercurea Ciue — 
IMASA Sf. Gheorghe (ora 10). 
Dinamo — Progresul Miercurea 
Ciuc 'ira 12,30) si Dunărea — 
C.S.M. Viitorul Gheorgheni 
(ora 15).

ECHIPA ROMÂNIEI (neînvinsă)
A CUCERIT LOCUL I

Campionatele individuale de motocros

ÎN PRIM-PLAN, PROBELE JUNIORILOR
z

Ajunse la a treia etapă, cam
pionatele individuale de moto
cros au continuat duminică la 
Sf. Gheorghe in organizarea 
(bună) a asociației sportive 
Electro din localitate. Cei a- 
proape 70 de alergători, au avut 
de parcurs un traseu mai pre
tențios decit cel din etapa an
terioară, de la Sibiu, cu mai 
multe trambuline naturale, „co
coașe", „ace de păr“ și alte e- 
lemente dificile.

întrecerile principalelor curse 
au fost, așa cum anticipam, pa
sionante doar citeva ture, după 
care stelistul E. Mulner, la cla
sa 250 cmc seniori, și FI. Pop, 
la 125 cmc tineret, posedind o 
tehnică adecvată la efort ma
xim, s-au detașat clar în ambe
le manșe. Plăcută evoluția ste- 
listului L. Tomoșvari, care in 
primul an de seniorat a reușit 
să sosească înaintea experimen
talilor A. Eneeanu (St. r. Bv.), 
P. Titilencu (Torpedo Zărnesti) 
și A. Ilieș (Steaua), acesta din 
urmă un... abonat al defecțiuni
lor mecanice.

Mai animate, mai interesante 
au fost confruntările juniorilor. 
Întrecerile lor fiind apreciate de 
cei peste 10 000 de spectatori. 
Clasa 80 cmc a fast din nou, 
dominată de reprezentanții sec
ției Torpedo Zămești (E. Dorr 
și C. Cristea au ocupat prunele 
două locuri), iar I. Milea, M. 
Feraru, S. Cirtoaje și P. Gaggi 
au constituit un remarcabil 
cvartet, primul aflindu-se la a 
doua victorie consecutivă de 
etapă. S-au mai impus atenției 
L Bogdan și B. Drăghici, pro
movați la cl. 80 cmc, care se 
numără de fiecare dată printre 
animatori, precum și M. 
In prima manșă debutant 
50 cmc.

CLASAMENTE : 2>0 cmc 
E. Mulner (Steaua) 40 p.

P. Gaggi 
(Poiana) 
» p.

Troian IOAWȚESCU

Pascu
la cL

1. 
______ __________ _ 2. L.

Tomoșvari (S) 32 p, 3. P. Tîti- 
lencu (Torpedo) 23 p. 4. A. En-

La capătul unor dispute in
teresante (desfășurate în sala 
Olimpia din Timișoara), repre
zentativa de baschet-juniori a 
României a cîștigat. neînvinsă, 
turneul international, al cărui 
clasament final se prezintă 
astfel : 1. România 6 p. 2. Un
garia 5 p. 3. Bulgaria 4 p, 4. 
România-cadeți 3 d- Rezultate :

ROMÂNIA — UNGARIA 88— 
73 (45—38). Elevii antrenorilor 
Li vin Călin și Cetaviin Șerban 
au manifestat multă omogeni
tate si s-au impus prin acțiuni 
rapide si contraatacuri. Au în
scris : Pintea 18. Moscalu 16, 
Mnnteanu 11. Reisenbucbler 10, 
Hoit 10. Toader 10. Ivanov 6, 
Iacob 3. Pan ai teșea 2. Cristescu 
2 ; coșgeterii oaspeților : Ka- 
ragits 20. Krasovec 20. Mako 
14. Arbitri : V. Gembazov (Bul
garia) și V. Ilin (România).

ROMANIA — BULGARIA 
73—65 (34—22). In meciul care 
a încheiat turneul, echipa ro
mână s-a desprins treptat (68— 
50 In min. 32). iar spre final, 
bascbctbaliștii bulgari au de
pus eforturi mari pentru a re
face din handicap. Au înscris : 
Mescals 18 Hoit 14. Monteanu

CAMPIONATELOR OL JUMULII LA OIRI-TRACK
t2X

BALCANIADA DE VOLEI

„CRITERIUL DE PRIMĂVARĂ" LA TENIS
L Bucur ți Teodora Tac he - pe primele locuri. M. Nkoloe ți 

Mădfilina Spirache au cițtigat concursurile juniorilor.
Terenurile de tenis din parcul 

sportiv Progresul dji Capitală au 
fost din nou gazde ospitaliere ale 

■ „Criteriului de primăvară-. Câști
gătorii — Laurențiu Bucur și 
Teodora Tache la seniori, Ma
nuel Nicolae și Mădălina Spira
che la juniori — au fost cei mai 
constanți in evoluHi, fără însă a 
excela prin execuții tehnice de 
valoare. Cei aproape 300 spor
tivi prezenți la start anunțau me
ciuri strînse, cei mai mulți din
tre ei find, d-es’gur, dornici de 
afirmare. Dar n-a fost așa. Doar 
juniorii s-au „bătut- ceva mai 
tare și aici se cuvine menționată 
prezenta tinerei tirgoviștence Vic
toria Neacșu, clasată între pri
mele patru. Calif’oarea e’ nu s-a 
datorat șansei sau unui culoar 
favorabil, ci unei serii de victo
rii puțin scontate, începînd chiar 
cu cea din primul tur, asupra 
favoritei nr. 1, Consuela Roman. 
Și pentru că am început cu ju
nioarele, să co>nfn.uăm cu ... ju
niorii, pentru că și aiei meciu
rile au fost mai atractive. Manuel 
Nicolae a fost, într-adevăr, cel 
mai bun, în acest concurs evo- 
lulnd aproape de valoarea 
așa cum va trebui s-o facă me
reu de acum înco-lo. ch’ar — și 
mai ales — în compania senio
rilor.

întrecerile seniorilor au dat 
CÎșfrig de cauză celui mai bun
jucător al concursului, L. Bucur, 
care s-a detașat evident, prin
mingi plasate cu mare reguliari- 
tate. Totuși, ca și în alte ocazii, 
el a lăsat impresiăt că nu ,,dă“ 
K .al, că nu se întrebuințează la 
maximum. Numai astfel se pot 
explica căderile și ruperile de 
ritm, urma'e — cînd nimeni nu 

reveniri 
Teodora Tache a 

datorită

sa,

mult jocui ia £Seu, unde vine 
mai des decX toainte si de unde 
punctează. Totuși, eonsulerăm ci. 
dacă ar preocupe-o puțin si — 
greutatea corporală, locui ei ar 
prinde mai multă moo >.ate.

Rezultate tehnice, grupa I
(locurile 1—4), seniori : L Lau
rențiu Bucur (TCB-TMVCB) 3
victorii («—4, 7—6 cu Șovar, 4—7. 
6—3, 6—I cu Toma, 6-3, 6—0 cu 
VEcioiu), 2. Bogdan Toma (Dina
mo Brașov) 3 v (6—1. 6—2 cu 
Șovar, 7—5, 6—1 cu VBcioiu), 3. 
Minai Șovar (Steaua) 1 v (6—1, 
6—3 cu VBcioiu), 4. Octavian Vn- 
cioiu (Dinamo Brașov) • v ; se
nioare : 1. Teodora Tache (Di
namo) 3 V (6—3. 2—4. 6—1 ca 
Să’ă’sn. 6—1. 6—1 cu R-du. 6-2. 
6—5 cu Pop), 2. Otilia Pop (Pro- 
gresu.) 2 v (6—2. 6—3 cu SMăjan. 
6—3, 6—1 cu Radu), 3. Luminița 
Sătăian (Politehnica București) 1 
v (6—0, 6—3 cu Radu), 4. Monica 
Radu (Dinamo) 0 v ; juniori : 1. 
Manuel Nicolae (TCB-TMUCB) 3 
v (6—3, 6—4 cu ItU, 6—1, 8—3 cu 
Popovici, 3—6. 6—2, 6—4 cu Gor
gan). 2. Adrian Popovici (Steaua) 
2 v ,6—2, 6—3 cu Itu, 6—1, 6—3 cu 
Gorgan), 3. Gorgan Silviu 
(Steaua) 1 v (6—3, 6—1 cu Itu), 
4. Răzvan Itu (Steaua) 6 v ; Ju
nioare : 1. Mădălina Spirache
(Dinamo) 3 v (6—4, 6—0, cu
Șchiopu, 4—6, 6—3, 6—2 eu Bu- 
ciu, 6—0. 6—1 cu Neacșu). 2. Ve
neția Sch opu (Dinamo) 2 v (7—5. 
6—2 cu Buciu, 6—2, 7—5 cu
Neacșu). 3. Mirela Buciu (Steaua) 
1 V (6—0, 6—1 cu Neacșu), 4. 
Victorița 
viște) 0

zeaUUve ale Bulgariei. Zilnic, 
de miercuri pînă simbătă (de 
U ora 16,30) spectatorii piteș- 
tem și buzoieni vor avea pri
lejul să urmărească două par
tide. iar duminică programul 
se desfășoară dimineață (de la 
ora 9XD. avind in vedetă der- 
byurile România — Bulgaria, 
atit la fete, cit și la băieți. 
Din primele informații care 
ne-au parvenit, partic-pantele 
la actuala ediție vor alinia cele 
mai bone garnituri, ceea ce 
oferă garanția unor spectacole 
voleibalistice interesante. Pen
tru reprezentativele române, 
competițiile înseamnă, deopo
trivă. si un test in vederea 
oarti-ciDării. luna viitoare, la 
turneele de calificare pentru 
faza finală a campionatelor 
europene. Așteptăm să vedem 
cum vor trece ele aceste 
teste...

3.

ritm,
se mal aștepta 
spectaculoase. ______
Învins fără probleme. _______
unei evo’uHi .«mperioare pe toa
te planurile. Ea șl-a îmbunătățit

de

. 6—1 cu Neacșu), 
Neacșu (C.S.S. Tî-rgo-

Ooina STANESCU 
terenurile din parcul 
au început ieri întrece-

• Pe 
Ghencea 
riile pentru „Cupa Steaua" —
competiție rezervată copilor și
juniorilor pînă la 16 ani —, la

căreia sînt Înscriși peste 
3#o de concurent!.

Reușmd trei victorii in reuniu
nea de duminică, G. Tănase, 
campionul anului trecut, s-a a- 
prop at la numai o victorie de 
actualul lider. G. Solcan, care 
a reușit și ei sâ ciștige una din 
alergări, cu Kalin, un cal cu 
mar: perspective. Cele trei vic
torii ale lui Tănase au fost ob
ținute cu Trudin, fără probleme. 
Suris, care insă a beneficiat de 
modul cum au fost minați cei
lalți cai și Formidabil, intr-un 
final de excepție cu trei cai so
siți cap la cap. M. ștefănescu a 
reușit cu Răsad o frumoasă vic
torie, deși se afla la reintrare. 
Alte două formații au reușit cite 
două victorii : G. Popescu șl D. 
Toduță. Prima a câștigat, cu Puia 
și Rimet ambii prezentați în fru
mos progres, cea de a doua cu 
Simena. oare a început să con
firme și Spic, condus în fru
moasă cursă de așteptare de că
tre I. Floren. Luînd un start lan
sat, Sativr și-a înșirat adversarii 
pe drum 
nou dovada 
driver.

REZULTATE 
I : 1 Kalin
Rod, 3. Samba n. Cota : cîșt. 4, 
ord. trinlă 235. Cursa a n-a : 1.

M. Iorga făcînd din 
calităților . sale de

TEHNICE : Cursa 
(Șolcan) 1:35,8, 2.

10, Toader 10. Fried 10, Ivanov 
6. Iacob 4. Cristescu 1 ; coș
geterii oaspeților : Raikov 14, 
Oriinov 12. Bonev 10. Arbitri : 
G. Bacsfry (Ungaria) si 
prea (România).

D. O-

□

CONCURS IN AVANPREMIERA
SEZON COMPETITIONAL

ADMIN

ROMAN-DIESEL" CONCUREA

In Raliul Braș

AUR

dintre prota-

Foto : Aurel D. NEAGU

ev.

MOSCU Emanuel FÂNTÂNEANU • Inf

a căutat să

• P 
încă n 
trage 
PREȘ
prilie 
TAZI 
mai 
rate 1

Tu
rn'd.

BUL- 
Plusul

ROMÂNIA-CADEȚI - 
GĂRI A 56—71 (29—48). 
de maturitate al oaspeților a 
fost decisiv. Au marcat : G. 
Calancea 9. Pelgher 15. D. Io- 
nescu 6. Corui 2. Bobrotzki 8, 
Coroamă 6. Hălmăgean 2. Popa 
8 ; coșgeterii oaspeților : Rai- 
kov 19. Bonev 12. Arbitri : G. 
Bacsfry și D. Oprea,

ROMÂNIA — ROMÂNIA- 
CADEȚI 107—53 (46—32). UN
GARIA — BULGARIA 87—85 
(44—45), UNGARIA — ROMÂ- 
NIA-CADEȚI 103—84 (56—51).

Premii speciale : B. Hoit — 
cel mai tehnic jucător și P. 
Krasovec — coșgeter al tur
neului (85 p).

Constantin CREȚU — corcsp.

Start suc bune auspicii — din 
ounctul de vedere al vremii — 
pentru cei 72 de sportivi 
sați, 8 începători și... 
mioane Roman-Diesel. de 
tone. Pare incredibil și

avan- 
5 ca-
20 de 
totuși 

acești coloși, cu motoare moder
ne, de ma^e performanță — u- 
nul dintre ele, supra alimentat,
avind 265 C.P — au parcurs în
treg traseul, de 366 km, din care 
140 km au fost probele de cla
sament, impecabil, ca pilotaj, și 
fără incidente de ordin tehnic. 
Dovada ? Primul clasat între cele 
5 autocamioane, echipajul com
pus din Vasile Popa și Carol Ru- 
goci ar fi putut ocupa locul 5, 
printre Dacii, la grupa începă
torilor. dacă s-ar fi întocmit un 
clasament comun, cu cele 1259 
de puncte obținute. Să revenim, 
însă, la autoturisme...

Favoriții raliului, Ștefan Vasile 
și Ovidiu Scobai de la I.A.P., 
au lut startul, au parcurs, ca li
deri, 5 probe de clasament, dar 
într-a 6-a. au întîlnit o căruță, 
au ocolit-o, apoi un autoturism 
care circula din sens opus — 
se pare că era chiar al celor 
chemați să asigure securitatea 
traseului — l-au ocolit și pe a- 
cesta, după care au eșuat în fața 
unei turme de oi .’ Deci, aban
don. A fost una din multele si
tuații în care organizatorii nu 
s-au achitat de obligația, stipu
lată prin regulament, dar șl 
impusă de prudența elementară, 
de a închide traseul probelor de

„Cupa Primăverii1* la călărie

UN REUȘIT
NOULUI

si a 
gazdă

în avanpremiera 
Sezonului compe- 
titional la călărie 
(debutul oficial va 
avea loc simbătă. 
cu întrecerile spe
cialiștilor în dre
saj). baza hipică 
Steaua a găzduit 
un interesant si a- 
tractiv concurs de 
obstacole, dotat cu 
.Cupa Primăverii". 
Inițiativa Comisiei 
municipale 
clubului
(subliniem organi
zarea ireproșabilă) 
ne obligă la o 
mențiune specială, 
deoarece disputele 
premergătoare com- 
pionatului au fost 
date uitării în ul
timii ani cu toate 
că necesitatea a- 
cestora a fost de
seori subliniată, avind în ve
dere că. an de an, călăreții 
noștri participă la concursuri 
internaționale fără nici un 
concurs prealabil. A lipsit doar 
inițiativa. Deci se poate... Obser
vație valabilă, atit pentru 
București, cit și pentru provin
cie.

Așadar, duminică, la baza 
hipică Steaua s-au reunit 54 
de concurent! de la Steaua, 
Dinamo și C.S.M. Sibiu — no
tăm absenta celor de la Olim
pia despre care ni s-a spus că 
nu s-au prezentat fiind insu
ficient pregătiți (oare, vor fi 
pină la campionat ?). — în pa
tru probe care au fost urmă
rite cu mult interes, aceasta 
și ca urmare a faptului că fie-

Mircea Neagu 
calul La Bella 
goniftii „Cupei

(Steaua) — aici evoluînd cu 
— a fost unul
Primăverii"

HI PIS M
Suris (Tănase) 1:33,5, 2. Anemo

na. Cota : cîșt. 4, " “
a ni-a “ ‘
2.
2, ev. li. 
a >V-a : 1.
cu) 1:30,4 ?. 
cîșt. 4, ev uu ord. 
Cursa a V-a : 1, 
ga), 2. Negoiu. 
jv. 22. Cursa a 
(Tănase) 1:2»,1, 
Sugiuc Cota : 
ord. triplă 234
89. Cursa a Vil-a: 1. Simena (To- 
duță) 1:35,8. 2. Vandalic, 3. ~ 
”ina. Cota : cîst. 2 ev. 4, 
triplă 110. Cursa a VllI-a: 1. Ră
sad (M. Ștefănescu) 
Kraus 3. Cochet. Cota 
ev. 9, ord. triplă 122. 
IX-a : 1. Sric (Florea) 
Florian, 3 Bazna. Cota 
ev. 9. ord. triolă 735, 
VII—IX 178. Cursa a 
meț (Simion) 1:42,0, 2. 
ta : cîșt. 2,40, ord. 7

A.

care participant 
demonstreze că iarna (cu tot 
frigul ei) a fost un... sfetnic 
bun. Parcursurile, cu toate că 
a fost vorba de un debut, au 
fost riguros concepute, solici- 
tînd o bună conducere a calu
lui. fiecare greșeală fiind 
prompt sancționată. In prim- 
plan s-a situat, desigur, proba 
de cat. semigrea (cu obstacole 
de 1,40 m și lărgime de 1,80 m), 
în care au evoluat majoritatea 
componentelor lotului și in care 
am urmărit citeva cai (Jan, 
Licurici, Ficus. Radiana, Gin
ger, Matroz ș.a.) cu certe po
sibilități. dar trebuie să facem, 
de asemenea, mentiuflea că și 
în celelalte probe s-au prezen
tat la start cai tineri, care tre
buie atent lucrați în perioada 
următoare, dacă dorim să pro
greseze corespunzător. Dintre 
evidențiate. în afara primilor 
clasate în fiecare probă, să mai 
amintim pe Cristina Rusu cu 
Sadic, D. Ciobotaru cu Ropot.

- ------ A. Lunel 
T. Pancă cu Vîr- 
David cu Mentor, 
Pilot. M. Feraru 
Fi. Stoica cu Vic-ev. 35. Cursa 

1. Puia (Costică) 1:37,8, 
Fraza. 3. Fănela. Cota : cîșt. 

■" Ord. triplă 110. Cursa 
Formidabil (Pătraș- 

3. Drga. Cota : 
" triplă 105. 

. Satlva (M. Ior- 
Cota : cîșt. 2,80, 
Vl-a : 1. Trudin 
2. Excelent, 3. 

clșt. 1,20, ev. 9, 
triplu II—IV—VI

V. Velea cu Socor, 
cu Veronez. 
colac. Ioana
G. Deac cu 
cu Bihorean, 
torios etc

2.

triplu V— 
X-a : Ri- 
Sfios. Co-

1:28.7. 2.
: cîst. 2,
Cursa a
1:32,1, 2.
: cîșt. 3,

REZULTATE TEHNICE — cat. 
semiușoară — 1. st. Stoica (Steaua) 
cu Balta» 3 p 2 Gabriela Nea
gu (Dinamo) cu Leneș, 3. T. 
Pancă (Steaua) cu Flaming 4 p ; 
cat. ușoară — 1. T. Răducanu
(Steaua' cv Ecou 20 p.b. (65 s), 
2. Cl. Ghecrgne (Steaua) cu No
vac 20 p.b G0.3 s), 3. M. Neagu 
(Steaua) cu La Bella 16 p.b. 
(63,7 s) ; specială în 2 faze — 
1. M. Neavu cu Fldelio 0 
(79,5 s), 2. FI. Stoica (Steaua) cu 
Vise 0 p (81.5 s). 3. G. Deac 
(C.S.M. Sibiu) cu Pilot 0 p (81,9 
s) ; cat. semigre' — 1. D. Vedea 
(Steaua) cu Jan 4 (101,4 s), 2. 
G. Deac cu Matroz 4 3/4 p, 3. M. 
Neagu cu 8 n.

clasam 
hicule 
lor. D 
gura
nizator 
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ncurenți- 
fost sin- 
ră orga-

L Pitești, 
Balint și 
t foarte 
prță, dar 
pe expe- 
lare este 
E cîștlgat 
iul gene- 
luniaș în 
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fât Istvan 
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I
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I

aje, ali- 
Isat 9 e- 
luri fiind 
le I. A. 
j, Șoimii

I.T.A.-

I

Jiul își făurise visul frumos 
că poate fi prima noastră e- 
chipă din actualul campionat 
în stare 
să plece 
dintr-un 
Viza, cu 
poate și 
liu, în 
dorința 
teriora 
sament

Istoria partidei se cunoaște, 
Steaua învingînd (pentru a 10-a 
oară în deplasare) in extremis, 
cu 3—2. printr-un gol marcat 
în penultimul minut de 
Confirmîndu-și. în cele 
urmă. dasa. impunîndu-se 
viteza mare de joc. prin 
luările „dintr-o bucată". _ 
precizia și inventivitatea pase
lor. prin dinamismul (neobiș
nuit în campionatul nostru) al 
unor jucători ca Balint și Lă
cătuș (ultimul, din păcate, fidel 
atitudinilor sale iritante pen
tru adversari și pentru publi
cul spectator). Eșuată pe tabela 
de marcaj, din tentativa Jiului 
n-a mai rămas decât eventuala 
demonstrație a suportului a- 
cestei tentative. Efectuată, de

să determine Steaua 
fără nici un punct 
meci în deplasare, 

alte cuvinte, victoria, 
dintr-un firesc orgo- 

mod sigur. însă, din 
legitimă de a nu-și de
poziția în prețiosul da- 
al „adevărului".

altfel, cu argumente, echipa lui 
Viorel Mateianu jucînd cu a- 
plomb, cu putere fizică, decisă 
să dejoace prin pressing si mo
bilitate temutul joc combinativ 
al liderei. Mai mult, reușita 
cîtorva „scheme” originale ta 
atac, realizate de B. Popescu 
ta colaborare cu Lasconi, 
făcut în dteva rânduri 
apărarea cu pasivul 
bun

au 
„mat* 

cel mai 
din toată Divizia „A“.

I

II, Klein și Mateuț, a- 
Hagi al Hunedoarei, 

și oferit în diferite mo
ale partidei, unele fru- 
„desene" tehnico-tactice.

teanu 
cest...
ne-au 
mente 
moașe
Si asta fiindcă — simplu — au 
fost preocupați în permanență 
de ioc. in comparație cu alți 
coechipieri de-ai lor (Mărgi
nean, Șerbănică, I. Petcu, M. 
Sandu), nervoși, prea nervoși 
și aspri în tentativele lor de 
a intra in posesia balonului. 
Evident, arbitrul a scos carto
nașele galbene, le-a împărțit 
la unii (era cazul s-o facă mai 
din timp și chiar să-1 scoată

joc. 
din 

prin 
pre- 
prin

AU MAI
Notam în cronica jocului de 

pe stadionul din Regie că 
Sportul studențesc și Corvinul 
Hunedoara au fost destul de

3

de popice

&tapa. && imc/iezat, , 
comentariile continuă.

Min. S3 : după ce l-a „răsucit" pe Mărginean, Coraș șutează 
fără speranțe pentru portarul Alexa. Așa s-a marcat unicul gol 

din meciul Sportul studențesc — Corvinul
Foto: Aurel D. NEAGU

Absenta unui coordonator, ra
tarea loviturii de la 11 m. ca 
și handicapul inferiorității nu
merice (Jiul a jucat 29 de mi
nute în 10 oameni, după eli
minarea lui M. Popa) au a- 
nulat. pină la urmă, un posibil 
mare rezultat. Că planurile 
Jiului n-au fost himerice, 
Steaua a simțit-o pe pielea ei. 
fiind „chinuită" 90 de minute, 
așa cum nu i s-a întîmplat pe 
nici un teren străin.

și pe cel roșu). însă pe alții 
i-a... iertat. Dar cartonașele nu 
rezolvă totuL Se știe (dar. din 
păcate, nu se pune întru totul 
in practică) că educația fotba-

CEI DOI...
timp in urmă
Avădanei (mij- 

acreditat in

Ion CUPEN

SINT COPII
zglrcite in a ne oferi cit mai 
multe faze de fotbal autentic ; 
fiindcă știm ce pot aceste două 
formații, chiar și in condițiile 
in care, din motive de... car
tonașe galbene (așa cum a fost 
cazul simbătă). ele nu pot pre
zenta în teren efective com
plete. De altfel. Coraș, Mun-

Nu cu mult 
l-am văzut pe 
locașul băcăuan, 
campionatul trecut ca un ju
cător de reală perspectivă pe 
prima scenă divizionară, intrat 
chiar în vederile selecționeri
lor loturilor reprezentative) e- 
voluînd la Oradea. O compor
tare mult sub așteptări, mai 
ales ținând cont de situația 
precară in care se află S.C. 
Bacău. Avădanei trebuind să 
însemne mult în angrenajul e- 
chipei. în exprimarea sa ofen
sivă. La Oradea, el 
remarcat doar prin 
de a suplini prin 
lipsa de angajament

s-a făcut 
încercările 
obstrucții 
și lucidi-

liștilor este o serioasă proble
mă a conducătorilor de cluburi, 
a antrenorilor, dar si a... jv.că- 
torilor înșiși. Aceștia din urmă 
nu mai sînț copii, ci sînt la 
vîrsta responsabilităților, nu a 
dăscălelilor de zi cu zi.

Stelian TRANDAF1RESCU

AVĂDANEI
tate in joc, primind atunci, în
temeiat. și un cartonaș galben.

L-am revăzut, simbătă, la 
Bacău, pe terenul propriu. în 
fata miilor de suporteri. Era... 
altul ! Alergînd neobosit timp 
de 90 de minute (ultima ac
țiune de atac a echipei sale, 
chiar cu puțin înainte de flu
ierul final al arbitrului, l-a 
avut ca finalizator), toate cele 
trei goluri ale victoriei băcă
uanilor pornind de la el. autor 
al unor spectaculoase acțiuni 
individuale și al unor șuturi 
năpraznice. Avădanei s-a deta
șat de toți coechipierii și par
tenerii de ioc. dominînd tere
nul și partida printr-o prestație

apreciată călduros de specta
tori.

Care este, în fond, adevăratul 
Avădanei. pentru că este greu 
de crezut că intr-un interval 
atit de scurt (mai puțin de 
două săptămîni) capacitatea sa 
de efort, posibilitățile sale teh
nico-tactice să fi suferit îm
bunătățiri radicale ? Adevărul 
l-am aflat de la antrenorul e- 
chipei S.C. Bacău. Dumitru 
Nieolae-Nicușor, care, după me
ciul de simbătă. în fața re- 
marcei noastre că Avădanei a 
jucat excelent, ne-a replicat cu 
amărăciune : „Da. e adevărat, 
numai că asemenea evoluții le 
are numai atunci cînd VREA și 
aceasta nu s-a intimplat des 
în acest campionat ! Din pă
cate, și echipa noastră depinde 
prea mult de toanele unor ju
cători care arată ce știu și ce 
pot doar la zile mari. Cu un 
asemenea randament si cu o 
asemenea concepție greșită, 
cum poți face față luptei difi
cile din campionat 7"

Paul SLĂVESCU

E [m] ÎNVINGE CONSTRUCTORUL 
LA 538 p DiFERENJĂ !
a pro- 

a XV-a, 
kirm&toa-

BRAȘOV — CHIMIA ROMAN 
2 372—2 212 (S—1).
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VOINȚA 
I). Bucu- 
Euperioa- 
fo, Octa- 
targareta 
L ploieș- 
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1-2) • 
I- DER- 
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Lăți — 
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llD VA- 
I MUREȘ 
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MASCULIN • CONSTRUCTO
RUL GALAȚI — GLORIA BUCU
REȘTI 3 200—5 183 (4—2). Un joc 
foarte frumos. în care victoria 
a revenit gazdelor după evolu
ția ultimului schimb (V. Ivan — 
Al. Cătineanu 968—940). S-au mal 
remarcat I. Pletosu — 900 și, res
pectiv, A Marian — 883. (T. Si- 
riopol — coresp.) • olimpia 
BUCUREȘTI — RULMENTUL 
BRAȘOV 5 143—5 109 (4—2) — bile 
goale : Olimpia 14, Rulmentul 17. 
Cei mai In formă popicari au 
lost s. Belivacă (O) — 936 și I. 
Tismănar (R) — 917. (N. Ștefan 
— coresp.) • ELECTRO MUREȘ 
TG, MUREȘ — INDUSTRIA 
SIRMEI CIMPIA TUKZII 5 350— 

netă a 
au avut ca 
mal eficient 
Silvestru — 

victorie individuală

4 978 (5—1).
mureșenilor, 
de obicei, 
jucător pe 
958. Unica

Victorie 
care 
cel 
Gh.

a oaspeților a aparținut lui I. 
Dudaș (847—822 contra M. Oni- 
șor, schimbat cu M. Farkas). (I. 
Păuș — coresp.) • AURUL BAIA 
MARE — CONSTRUCTORUL TG. 
MUREȘ 5 678—5 140 (6—0). Meciul 
a constituit pentru băimăreni o 
simplă formalitate, ei cîștiglnd la 
o diferență rar întâlnită — 538 de 
..bețe- ! Foarte bine a jucat cam
pionul mondial Iuliu Bice — 998 
p d ! De la oaspeți s-a evidențiat 
A. Bene — 918. (Ov. Nemeș — 
coresp.) o METALUL ROMAN — 
CARP AȚI SINAIA 5 047—4 754 
(5—1). Principalii realizatori : Is- 
ciuc — 880 șl, respectiv, Nlcoară
— 826 (I, Vega — coresp.) •
JIUL PETRILA — UNIO SATU 
MARE 5 141—5 064 (5—1). Cele mal 
multe popice le-au doborât Do- 
brică — 90? șl, respectiv, Szekeâv
— 894. (Șt. Băloi — coresp). •
C.F.R. TIMIȘOARA — TEHNO- 
UTILAJ ODORHEIU SECUIESC 
4 981—4 74* (6—0) 9 FRIGUL
BUCUREȘTI — PETROLUL C1M- 
PINA 4 782—5 107 (2—4) * META
LUL HUNEDOARA — VICTORIA- 
GUBAN TIMISOARA 5 020—5 055 
(3—3) <* C.F.R. CONSTANTA — 
VOINȚA BUCUREȘTI 4 915—4 858 
(5-1).

AT LOTO PRONOSPORT INFORMEAZĂ
PRONO- 
IE 1985 
b 25% a 

varian
ta 5 va- 

catego- 
1.931 lei ; 
[lei ; ca- 
I ; cate- 

catego-
Igoria 8 :

1 care 
Bilete la 
ONOEX- 
ri 24 a- 
că AS- 
cînd își 

prefe-

inea pe

participant! că a început vân
zarea biletelor Ia TRAGEREA 
SPECIALA LOTO de duminică 
28 aprilie a.c., la care se atri
buie autoturisme „DACIA 1300", 
excursii în R. D. Germană și 
mari sume de bani de valori fixe 
— începind cu cele de 50.000 lei, 
10.000 lei, 5.000 lei, 1.000 lei și 
variabile. Se efectuează 7 extra
geri în 3 faze cu un total de 
64 de numere. Extrageri „lega
te" la toate cele trei faze, acor- 
dindu-se cîștlguri pe 21 de ca
tegorii. Câștigurile suplimentare 
se suportă din fondul special al 
sistemului Loto.

Consultați prospectul tragerii șl 
jucați din timp numerele alese 
de dv. la această importantă tra
gere. Perseverența este cheia 
succesului I

DIVIZIA „C“ - REZULTATELE ETAPEI A XX-a
• Minerul Vatra Dornei, de două etape in fruntea seriei I, și-a consolidat poziția • Patru 
echipe la egalitate de puncte pe primele locuri in grupa „bucureșteană* • Mecanica Vaslui, aflată 
în „duel* cu Aripile Bacău, a revenit la șefia seriei a ll-a • C.I.L. Sighet și Electroputere 

Craiova nu mai pot pierde, practic, promovarea în Divizia „B” • Scorul etapei Rapid Arad —
C.F.R. Caransebeș 8-1 • O notă bună pentru noua promovată, echipa sătească Obilici Sinmartinu

seria 1
Minerul Vatra Dornei — Relo- 

nul Să vin ești 3—1 (1—0), Mine
rul Gura Humorului — Carpați 
Gălăneștl 0—0, Cetatea Tg. Neamț 
— Electro-Luceafărul Botoșani
1—0 (1—0), TEPRO lași — Șire
tul Pașcani 0—1 (0—0), Celuloza- 
Bradul Roznov — A.S.A. Câmpu
lung Moldovenesc 2—o (1—0), Me
talul Rădăuți — Electro-Siretid 
Bucecea 2—1 (1—0), Avântul Fra
sin — Constructorul Iași 2—0 
(2—0), Explorări Câmpulung Mol
dovenesc — Zimbrul Șiret 2—1 
CI—1).

Pe primele locuri ta clasament, 
după etapa a XX-a : L MINE
RUL VATRA DORNEI 27 p (25— 
14), 2. Sinetul Pașcani M p
(37—21), 3. Minerul Gura Humo
rului 24 p (28—20)... pe ultimele 
locuri : 15. A.S.A. Cîmpulung 14 
p (18—31), 16 TEPRO Iași 11 p 
(15—35).

SERIA A H-a
Victoria Tecuci — Aripile Ba

cău 1—1 (1—1), Textila Buhuși — 
Laminorul Roman 5—0 (3—0), Vi
ticultorul Panciu — Foresta Gu- 
gești 3—1 (1—0). Chimia Mără-
șești — Petrolul Momești 0—1 
(0—1). Luceafărul Adjud — Mi
nerul Comănești 2—0 (1—0), Le
tca Bacău — Inter Vaslui 1—0 
(0—0), C.S.M. Borzești — Con- 
structorul-Flacăra Odobeștl 4—0 
(2—0), Mecanica Vaslui — Unirea 
Negrești 6—3 (3—2).

• Meciul Constructorul-Flacăra 
Odobești — Unirea Negrești, din 
etapa a XVin (pe teren 2—1), a 
fos<t omologat cu 3—0 în favoa
rea echipei Unirea.

Pe primele locuri : 1. MECA
NICA VASLUI 28 p (39—18), 2. 
Aripile Bacău 27 p (48—17), 3. Pe
trolul Moinești 23 p (38—19), 4. 
C.S.M. Borzești 23 p (33—21)... pe 
ultimele locuri : 15 Foresta Go
gești 15 P (15—25), 16. Unirea Ne
grești 15 (21—43).

SERIA A HI-a
D.V.A. Portul Galați — Delta 

Tulcea 0—0, I.M.U.-C.S.S. Medgi
dia — Arrubium Măcin 0—0, 
Ș. N. Tulcea — Avîntul Matca 
4—1 (3—0) Voința Constanța —
Chimia Brăila 2—0 (2—0). Petro
lul Ianca — Cimentul Medgidia
1— 0 (1—0). Progresul Isaccea — 
Marina Mangalia 2—1 (0—0), Por
tul Constanța — Chimpex Con
stanta 3—0 (2—0), Laminorul VI- 
ziru — Ancora Galați 2—1 (1—0).

Pe primele locuri : 1. DELTA 
TULCEA 28 p (35—6), 2. I.M.U. 
Medgidia 27 p (38—17), 3. Chimia 
Brăila 26 p (35—21)... pe ultimele 
locuri : 15. Avîntul Matca 14 p 
(29—39). 16. Chimpex Constanța
10 p (16—401.

SERIA A IV-a
Dunărea Călărași — Viitorul 

Chimoti 3—1 (2—1) Chimia-Vlc- 
toria Buzău — Carpați Nehoiu
2— 2 (2—0). Victoria Lehliu — Pe
trolul Berea 2—0 (1—0), Olimpia 
Slobozia — I.C.P.B. Bolintin 2—1 
(1—1). Metalul Buzău — Unirea 
Slobozia 2—1 (1—0), Victoria Țăn- 
dărei — Ș. N. Oltenița 2—1 (2—0), 

Constructorul Giurgiu — A.S.A. 
Buzău 5—0 (2—0), I.S.C.I.P. Ul- 
meni — Rapid Fetești 2—0 (1—0).

Pe primele locuri : 1. DUNĂ
REA CALARAȘI 30 p (36—13), 2. 
Olimpia Slobozia 26 p (32—21), 
8. Unirea Slobozia 22 p (32—24)... 
pe ultimele locuri : 14. I.C.P.B.
Bolintin 17 p (20—23), 15. Rapid 
Fetești 17 p (15—28), 16. Victoria 
Lehliu 16 p (21—37).

SERIA A V-a
Danubiana București — Tehno- 

metal București 9—0, Carpați Si
naia — Sportul „30 Decembrie" 
9—6. Aversa București — Flacăra 
roșie București 6—2 (0—1), Lu-
«jealărul București — I.U.P.S. 
Chitila 0—1 (9-0), MECON Bucu
rești — Viscolii București 1—0 
(0—0), Chimia Brazl-Ploiești — 
Petrolul Băicoi 3—1 (2—1), Mine
rul Filipești — Poiana Cîmpina 
1—0 (0—0). I.C.S.I.M. București — 
Abatorul București 2—0 (1—0), A- 
vicola Crevedia nu a jucat.
• Miine are Ioc In această se

rie etapa intermediară, a 23-a.
Pe primele locuri : 1. I.C.S.I.M. 

BUCUREȘTI 24 p (39—17), 2. Chi
mia Brazi 24 p (30—23) — 11 vic
torii, 3. I.U.P.S. Chitila 24 p 
(25—18) — 10 victorii. 4. Danu
biana București 24 p (29—23)... pe 
ultimele locuri : 15. Viscolii Bucu
rești 18 p (22—25), 16. Aversa
București 11 p (18—31), 17. Lu
ceafărul București 10 p (20—43) 
— din 19 jocuri

SERIA A Vl-a
Sportul muncitoresc Caracal — 

Muscelul Cîmpulung 1—1 (0—1),
Dunărea-Venus Zimnicea — Chi
mia Găești 3—1 (1—1), Electronis
tul Curtea de Argeș — Chimia 
Tr. Măgurele 1—0 (1—0). Recolta 
Stoicănești — Cimentul Fieni 3—0 
(1—0), Progresul Corabia — Ști
ința Drăgănești Olt 4—1 (1—1),
Dacia Pitești — Metalul Miia 3—2 
(1—1), ROVA Roșiori — Metalul 
Alexandria 1—0 (1—0), Electrica
Tîtu — Textila Roșiori 2—0 (1—0).

Pe primele locuri : 1. MUSCE
LUL CÎMPULUNG 28 p (34—14),
2. Electrica Titu 23 p (27—17). 3. 
Dunărea Zimnicea 23 p (25—22)... 
pe ultimele locuri : 14. Electro
nistul Curtea de Argeș 17 p 
(13—26), 15 Metalul Alexandria
17 p (19—27), 16. Știința Drăgă
nești 13 p (16—35'.

SERIA A VH-a
Metalul Rm. Vileea — Electro

putere Craiova 0—0, Pandurii Tg. 
Jiu — Dunărea Calafat 1—0 (0—0), 
A.S.A.-Victoria Craiova — Diema 
Orșova 1—0 (0—0), Metalurgistul 
Sadu — Progresul Băilești 1—1 
(0—1). C.F.R. Craiova — Fores
tierul Băbeni 2—0 (1—0). Viito
rul Drăgășani — Constructorul 
Craiova 2—1 (1—0), Armătura
Strehala — Petrolul Țicleni 0—0, 
Mecanizatorul S’mian — Jiul Ro- 
vlnari 1—0 (1—0).

Pe primele locuri : 1. ELEC
TROPUTERE CRAIOVA 34 p 
(54—7), 2. Constructorul Craiova
25 p (33—20), 3. Pandurii Tg. Jiu 
24 p (31—15)... pe u'timeîe locuri:
15. Metalurgistul Sadu 16 p (25—

26), 16. Dunărea Calafat 16 p
(26—34).

SERIA A VHI-a
Metalul Oțelul Roșu — Metalul 

Bocșa 2—0 (1—0), U. M. Timi
șoara — Minerul Oravița 1—0 
(1—0), CB.M. Caransebeș — Mi
nerul Anina 3—0 (0—0), Rapid A- 
rad — C.F.R.-Victoria Caransebeș 
8—1 (3—0), Obilici Sânmarținu 
Sîrbesc — C.F.R. Arad 2—0 (1—0), 
C.S.M. Lugoj — Șoimii Lipova
3— 0 (2—0), Victoria Ineu — U- 
nirea Sînnlcolau 0—0, Minerul 
Moldova Nouă — Unirea Tomna
tic 4—0 (2—0).

Pe primele locuri : 1. META
LUL BOCȘA 26 p (32—20), S. 
C.S.M. Caransebeș 24 p (36—20),
3. Obilici Sînmartinu Sîrbesc 21 
p (25—23), 4. Unirea Sînnlcolau 
21 p (25—25)... pe ultimele locuri:
15. Victoria Ineu 17 p (26—41),
16. CTJl. Arad 16 p (20—41).

SERIA A IX-a
Victoria Canei •— înfrățirea O- 

radea 2—1 (2—0), Oțelul Or. dr. 
Petru Groza — Recolta Salonta
4— 1 (1—1), Silvanla Cehu Silva- 
niei — Minerul Or. dr. Petru 
Groza 0—0. Constructorul Satu 
Mare — Chimia Tășnad 1—3 
(0—1), Unio Satu Mare — Oașul 
Negrești 3—1 (0—1). Minerul Șun- 
cuiuș — Someșul Satu Mare 0—0, 
Voința Oradea — Minerul Săr- 
mășag 1—0 (0—0), Olimpia Gher
la — Unirea Valea lui Mihai 
3—1 (2—0).

Pe primele locuri : 1. ÎNFRĂ
ȚIREA ORADEA 27 p (28—11), 2. 
Recolta Salonta 25 p (28—17), 3. 
Minerul Sărmășag 24 p (28—19)... 
pe ultimele locuri : 15. Silvania 
Cehu Silvaniei 14 p (15—34), 16. 
Constructorul Satu Mare 7 p 
03—40).

SERIA A X-a
Lăpușul Tg. Lăpuș — C.I.L. Me

canica Sighet 1—1 (1—0), Energia 
Prundu Bîrgăului — Minerul 
Borșa 1—1 (1—0), Minerul Bătut
— Oțelul Reghin 2—0 (2—0),
CHTMFOREST Năsăud — Minerul 
Baia Sprie 2—0 (1—0), Electro-

Mââffie va apărea nr. 2

Din sumar :

0 Cămutaru despre meciul cu Anglia
• Corespondență specială din Londra

• De ce s-a distanțat trio-ul bucurețtean
• Cu balonul in jurul lumii

mureș Tg. Mureș — Bradul Vi- 
șeu 0—1 (0—0), I.S.S.M. Sighet
— Metalotehnica Tg'. Mureș 1—0 
(0—0), Minerul Băița — Minerul 
Rodna 2—1 (1—1), Mureșul Luduș
— CUPROM Baia Mare 3—1 
(1—0).

Pe primele locuri : 1. C.I.L. SI
GHET 32 p (43—10), 2. Mctalo- 
tebnica Tg Mureș 22 p (31—20), 
3. Minerul Bălța 22 p (26—21)... 
pe ultimele locuri : 15. Bradul
Vișeu 16 p (13—34), 16. Minerul 
Borșa 15 (24—34).

SERIA A Xl-a
Victoria Călan — Minerul Pa- 

roșeni 9—0, IMIX Agnita — Tîr- 
navele Blaj 9—0, steaua-C.F.R. 
Cluj-Napoca — Viltorul-I.R.A. 
Cluj-Napoca — 1—2 (1—0), Me
canica Alba Iulia — Minerul Ccr- 
tej 3—1 (1—1). Metalul Sighișoa
ra — Unirea Ocna Sibiului 2—1 
(1—0), Mecanica Orăștie — Da
cia Orăștle 3—1 (3—0). Metalul
Aiud — Minerul-Ștlința Vulcan
2—1 (0—1). Soda Ocna Mureș — 
Inter Sibiu 1—2 (1—0).

Pe primele locuri : 1. MINE
RUL PAROȘENI 29 p (30—16), 2. 
Mecanica Orăștie 23 p (34—15), 
3. Viitorul Cluj-Napoca 23 p (28— 
20)... pe ultimele locuri : 14. Tît- 
navele Blaj 16 p (06—32), 15. Mi
nerul Certei 16 p (17—30), 16. Me
canica Alba Iulia 14 p (23—38).

SERIA A Xll-a
Unirea Cristuru Secuiesc —

I.C.I.M.  Brașov 2—1 (0—1), Mu
reșul Toplița — Minerul Bălan 
2—0 (2—0), Progresul odorhelu
Secuiesc — Celuloza Zărnești 1—fl 
(0—0), Nitramonla Făgăraș — Pre
cizia Săcele 6—0 (3—0), Metrom 
Brașov — Cimentul Hoghiz 1—1 
(1—0), Electro SI. Ghcorghc — 
Minerul Baraolt 1—1 (9—1), Tex
tila Prejmer — Viitorul Glieor- 
gheni 1—0 (0—0), Mobila-Măgura 
Codlea — Utilajul Făgăraș 2—9 
(1—0), Metalul Tg. Secuiesc nu 
a jucat.

® Miine are loc în această sc
rie etapa intermediară, a 23-a.

Pe primele locuri : 1. I.C.I.M. 
Brașov 28 p (33—14), 2. Progresul 
Odorhcl 28 p (29—22), 3. Metalul 
Tg. Secuiesc 26 p (40—16)... pe 
ultimele locuri : 15 Celuloza Zăr
nești 16 p (21—28), 16. Precizia 
Săcele 16 p (24—33), 17. Textila 
Prejmer ia p (11—32).

Rezultatele ne-au fost transmi
se de către corespondenții noștri 
voluntari din localitățile respec
tive.



MHALOPUSTIKA A CIȘTIGAT 
„C.C.L“ IA HAhOBAl (m)

MADRID, 23 (Agerpres). în 
ultima finală a Cupelor euro
pene de handbal, cea a „Cupei 
campionilor europeni” — mas
culin. echipa iugoslavă Metalo- 
plaslika Sabat a întrecut. la 
Madrid, cu scorul de 30—20 
(16—9), formația locală Atletico. 
Partida a fost urmărită de cir
ca 15 000 de spectatori.

învingători și. in prima man
șă. handbalijtii iugoslavi au 
ciștigat trofeul.

AdlMUAIfA h TfMS
• La Santiago de Chile, meciul 

de tenis dintre echipele Chile și 
Suediei, contind pentru optimile 
de finală ale ..Cupei Davis", s-a 
Încheiat cu 4—1 in favoarea oas
peților. In ultimele două parti
de de simplu victoria a revenit 
Jucătorilor suedezi : Sundstroan 
— Gildemeister 6—1, 3—6 2—6.
7—5. 6—2 : Edberg — Rebol
ledo 0—3. 4—6, 6—3 • Austra
lianul Paul McNamee a termi
nat învingător in turneul de la 
Houston (Texas), in finala că
ruia' l-a întrecut cu 7—6, 4—6,
6—2 pe suedezul Anders Ojirrvd 
• Finala turneului demonstrativ 
de la Tokio s-a Încheiat cu vic
toria cehoslovacului Lendl, care 
l-a întrecut cu 6—4, 6-2, după 
numai 76 minute de joc, pe 
americanul John McEnroe.

BRAVO, H. C. MINAUR!
(Urmare din pag. I)

nefondat. Este evident că H.C. 
Minaur a eiștigat competiția și 
vicepreședintele F.I.H., Krivțov, 
le înmînează frumoasă cupă 
aurită, pc soclul căreia se va 
scrie : „1985 — II. C. Minaur 
Baia Mare — ROMANIA".

Ne-au impresionat spectatorii, 
care au aplaudat in Palatul 
sporturilor performanța băimă- 
renilor, care i-au aplaudat, apoi, 
pe bulevarde, in drumul spre 
aeroport... Doi dintre conducă
torii lui S.I.I. Zaporoje ne-au 
condus pină la aeroport, adre- 
sîndu-le jucătorilor și tehnicie
nilor felicitări și urări de suc
ces in viitor.

Echipa S.I.I. Zaporoje are — 
este neîndoielnic — mai multe 
valori decit H.C. Minaur. Am
bii portari. Șipenko și Jukov, 
sint și ai echipei Uniunii So-

azdele au marcat un 
dar 

secunde 
oaspeții 
a decis

Agențiile intemafiuazle de 
presa subliniază iu comenta
riile lor succesul remarcabil 
al echipei H. C. Minaur 
Baia Mare.

Astfel, corespondentul spoi- 
tiv al agenției TASS rela
tează : „Cu mai puțin de un 
minut înaintea Încheierii par
tidei, „ __ ZZ___ "
gol ce” părea hot&rilor, 
cind mai erau patru 
pînă la fluierul final 
au înscris golul care 
soarta Cupei-.

La rîndol . .
France Presse, menționând 
victoria obținută de echipa 
română in dubla intilnire cu 
formația sovietică S. LI. Za
poroje cu scorul general de 
36—35, relevă calitățile jucă
torilor de la Bala Mare, care 
au confirmat tocă o dată va
loarea handbalului românesc.

agenția

vietice. in lotul pentru viitoa
rea ediție a mondialelor (El
veția, 1986) aflîndu-se încă doi 
jucători de la Zaporoje : Sokol 
și Kușniriuk. Performanța lui 
Minaur este cu atit mai mare. 
Excelent pregătită de antrenorii 
Lascăr Pană și Petre Avrames- 
cu, susținută permanent de dra
gostea și entuziasmul maramure
șenilor. uniți în dorința de a 
izbindi. handbaliștii de la Mi
naur s-au dăruit fără rezerve, 
onorind deplin creditul ce li 
s-a acordat. Celor 9 victorii re
purtate înaintea partidei de la 
Zaporoje. din tot atîtea meciuri 
susținute cu reprezentantele 
Turciei, Danemarcei, Ceho
slovaciei. Austriei și Uniunii

Turneul zonal feminin de șah Campionatele europene de lupte de ia Leipzig

CALCULUL HÎRTIEI LA STARTUL ÎNTRECERILOR - SPORTIVI
ÎNAINTEA ULTIMEI RUNDE

Pentru a se califica la interzonal, Dau Nu|« are nevoie de remiză
DIN 24 DE TARI

• Echipa noastră de greco-romane. prezentă la 9 categorii de greutate
Au fost necesare trei reluări 

pentru încheierea partidelor din 
runda a 16-a, Voiska — Madl 
și Brustman — Bădulescu. în 
cele din urmă, Ildiko Madl și-a 
valorificat pionul in plus, ast
fel că Margarita Voiska (masa 
I in echipa olimpică a Bulga
riei, clasată pe locul II la Sa
lonic) iese din cursa pentru 
calificare. Și Brustman a ciști
gat la Bădulescu, după 90 de 
mutări (!), tinăra noastră jucă
toare, debutantă la o competiție 
de asemenea anvergură, fiind 
evident obosită de o apărare 
foarte lungă și grea. Tinăra și 
talentata șahistă poloneză (care 
realizează aici, la Timovo, cri 
mai bun rezultat de pină acum 
din cariera sa) devine și ea li
deră înaintea ultimei runde. Să 
privim clasamentul :

1—2. Veroei, Brustman 12 p, 
3-4 Nuțu, Ivanka 11 p. X Bolad- 
jevi l»'. p, S-8, Grosch, Wiese, 
Olărașu 1* p, 9-1L Voiska, 
Erenska, Bădulescu S1’, p, 12. 
Polihroniade 81 j p. IX Madl 7 
p. 14-16 Eretova, Anghdova, Ja
godinska *’i p. 17. Savova 5’j 
p. 18. Modrova 3‘A P, H. Skace
likova 3 p. (La punctaj egal, 
am respectat ordinea tragerii 
la sorți).

_ Și programul rundei finale: 
Jagodinska — Veroei, Boiadje
va — Brustman, Skacelikova 
— Nuțu, Ivanka — Savova, 
Wiese — Grosch, Olărașu — 
Voiska (partide decisive pentru 
configurația primelor 5 locuri), 
Polihroniade — Modrova, Madl— 
Eretova, Anghelova — Erenska 
(fără importanță pentru situația

Sovietice, Măricel Voinea 
colegii săi le-au adăugat o îi 

_ _ evo
luție de o dirzenie rar intil- 
nită in actul final. Mircea Pe- 
tran a apărat exceptional, Mă
ricel Voinea s-a aflat mereu in 
fruntea echipei, ca un exemplu 
mobilizator, Iosif Boroș, Nicolae 
Neșovici, Sorin Radulescu, Iosif 
Oros, Doru Porumb, Alexandru 
Stamate, Ion Marta, Mihai Mi- 
roniue, Neculae Voinea și Olim
pia Flangea. (Să nu-1 uităm 
nici o clipă pe Gh. Covaciu. 
unul din marii jucători ai lui 
Minaur. In imposibilitate de a 
evolua in finală din cauza unei 
accidentări, dar cu mari merite 
in conturarea performanței), au 
făcut totul pentru victoria echi
pei. Excelenta prestație a între
gii formații in primele 25 de 
minute ale meciului de dumi
nică a fost deosebit de impor
tantă, S.I.I. Zaporoje neputind 
să-si asigure avans si fiind obli
gată să facă, apoi, eforturi pină 
la epuizare. Așa s-a scris is
toria unei mari victorii a băi- 
mărenilor. a handbalului nostru. 
Este un succes care ne per
mite să privim cu optimism vii
torul acestui sport, posibilitățile 
handbaliștilor noștri de a re
purta in marile întreceri inter
naționale noi și prestigioase 
victorii. H.C. Minaur este un 
frumos și stimulator exemplu!

CAMPIONATELE INTERNAȚIONALE DE SĂRITURI
(Urmare din pag. I)

16,4 cit a avut 
printr-un plus 

viteză in execu- 
și prin intrări

concursului a pro- 
la platformă bă- 
so vieți cui Anatol

trache a suplinit handicapul 
sumei mai mici a coeficienților 
de dificultate la salturile libere 
(15,9. fată de 
Leichsenring) 
de precizie și 
tia săriturilor 
ireproșabile.

Ultima zi a < 
gramat proba 
ieti. in care _ _ _
Ivaskin (15 ani) a făcut o a- 
devărată demonstrație de sări
turi de înaltă clasă. încununată 
de un salt (triplu salt și ju
mătate înapoi grupat) notat cu 
coeficient maxim de dificultate 
— 3,3 — și pentru care a pri
mit cel mai ridicat punctaj al 
competiției : 84,80 p ! Concu
rentei noștri au .avut prestații 
nesatisfăcătoare, în special A- 
drian Cherciu (cîștigătorul de 
anul trecut al probei), de la

din partea superioară a tabelu
lui de concurs), Bădulescu și-a 
încheiat partidele.

Ce se poate Intîmpla astăzi 
după-amiază T Este clar că Ve- 
răei, Brustman sint calificate, 
indiferent de rezultat, iar Nuțu 
și Ivanka au nevoie de remize 
pentru a-și primi „biletul” de 
interzonal. Boiadjeva, in schimb, 
trebuie să joace La riștlg 
Brustman. Tot la câștig 
juca Olărașu cu VoUka

cu 
vor 

------ și 
Grosch cu Wiese. Există foarte 
multe variante pe_ hlrtie. în 
cazul unor rezultate ca (bine
înțeles. posibile) : Olărașu — 
Voiska 1—0, Boiadjeva — Brust
man 0—1, Jagodinska — Verâci, 
Skacelikova — Nuțu, Ivanka — 
Savova și Wiese — Grosch re
mize. Gabriel* Olărașu se cla
sează singură pe locul 5. într-o 
altă ipoteză, presupunând că 
Olărașu o învinge pe Voiska, 
Boiadjeva face remiză cu Brust
man iar Grosch câștigă la Wiese 
(sau invers), pe locul 5 se vor 
afla 3 jucătoare eu 11 p, care 
ar urma să susțină barajul su
plimentar. Teoretic pot fi chiar 
4 jucătoare in baraj sau și 5 
(!) dacă — prin reducere la 
absurd — pierd in ultima rundă 
Ivanka și Nuțu. Iată, rit de 
complicată este situația in a- 
cest atit de puternic turneu.

Cosfin CHIRIAC

In campionatul mondial de hochei

landei, în care canadienii au ciș
tigat cu s—2 (1—1, 3—1, 1—8).
Celelalte rezultate din etapă: 
U.B.S.S. — B. F. Germania 10—1 
(7—9, 2—1, 1—1) șl Suedia —
R. D. Germană 11—0.

în urma acestor rezultate cla
samentul este

CEHOSLOVACIA 3-1 !

Valefiu CHIOSE

S. U. A
Cea de a 50-a ediție a C. M. 

de hochei continuă să stlrncască 
un mare interes prin neaștepta
tele rezultate pe care Ie fur
nizează aproape zi de zL Ulti
ma din această, serie de sur
prize : dâmlnicâ seara, in fața 
unor tribune artupline, tinăra și 
foarte viguroasa formație a
S.U.A. a realizat o mare victo
rie In fața selecționatei Cehoslo
vaciei, ciștlglnd medul cu sco
rul de 3—1 <1—8, 1—1, 1—0). (în 
fotografia noastră A. Granato 
Înscriind al treilea gol). Un alt 
joe urmărit cu interes a fost cel 
dintre echipele Canadei si Fin-

A FOST ANUNȚAT LOTUL ANGLIEI PENTRU MECIUL 
DE LA BUCUREȘTI

Antrenorul echipei Angliei, Bobby Robson, a anunțat lotul de 
22 de jucători din care va fi alcătuită reprezentativa engleză 
pentru meciul cu România din preliminariile C.M. '86 de la 
1 mai de la București. Se subliniază faptul că Tony Woodcock 
nu va face deplasarea la București fiind accidentat și că Trevor 
Francis are mari șanse să fie titularizat. Dar iată-i pe cei 22 :

Portari : SHILTON, BAILEY
Fundași : ANDERSON, STEVENS, SANSOM, KENNEDY, 

FENWICK, WRIGHT, BUTCHER, WATSON
Mijlocași: STEVEN, ROBSON, WILKINS, WILLIAMS, HODDLE 
Atacanți : DAVENPORT, LINEKER, MARINER. WADDLE, HA- 

TELEY, BARNES. FRANCIS.
RETURUL SEMIFINALELOR 

CUPELOR EUROPENE

Miine seară sint programate 
meciurile din returul semifinale
lor Cupdor europene. Iată pro-

BAlETL TRAMBU-
1.1. Petrache (Româ- 

, 2. S. Leichsenring
- Al. Nalde-

M. 
G.
P, 
P.

8. I.
9. S.

care așteptam mult mai mult.
Rezultate, r -------- --------------

UNA 3 M : I 
nia) 508,20 p, 
(R.D.G.) 505,85 p. 5.
nov (Bulgaria) 434.40 p, 4. 
Baron (R.D.G.) 477,63 p, 5.
Sellnger (U.R.S.S.) 468,75
8. N. Lepăduș (România) 457 .. 
7. J. Lajcsak (România) 398.90 p, 
” * Badiu (România) 358,70 p, 
.. Fredel (România) 338,45 p j 
platforma : t. A. fvaskln 
(U.R.S.S.) 555,05 p, 2. M. Baron 

-508 p, 3. S. Leichsenring 478,60 p,
4. I. Petrache 470,23 p, 5. N. 
Lepăduș 442,90 p, 6. A. Cherciu 
431,55 p ; FETE, PLATFORMA : 
1. Daniela Popa (România) 387 p, 

‘ ‘ (România)
Wagner 

Angelika 
351,50 p, 

(România) 
Blschopp 
Adriana

2. Ileana Pir joi
370,15 p, 3. Lydla 
(R.D.G.) 364,20 p, 4.
Cercențeva (U.R.S.S.) 
5. Andreea Dragomir 
350,25 p, 6. Maike 
(R.D.G.) 339,50 p, I.
Răsloagă (România) 337,30 p, 8. 
Iuliana Nicula- — ' ' '
9. Vladia Dicu
10. Daniela
255,36 p.

(România) 320,35 p, 
(România) 311,70 p, 
Lovi (România)

LEIPZIG, 32 (prin telefon), 
într-una din sălile Complexu
lui expozițional din localitate 
— devenită pentru această săp- 
t&mina arena Campionatelor 
europene de lupte greco-romane 
și libere — animația specifică 
marilor competiții a fost evi
dentă falcă de la primele ore 
alo zilei de luni. Numeroși 
luptători în dresuri de concurs 
sau lmbrăcați cu costume spe
ciale pentru renunțarea la un 
plus de greutate erau prezenți 
la ultimele antrenamente în
soțiți firește de tehnicienii lor. 
La „europenele11 de lupte greco- 
romane, care încep marți și se 
vor încheia joi seara, participă 
sportivi din 24 de țâri, printre 
care, reamintim, si 9 luptători 
români. întrecerile se anunță 
deosebit de disputate deoarece 
este prima competiție de am
ploare a noului ciclu olimpic 
șL desigur, fiecare luptător se 
va strădui să evolueze la cele 
mai înalte cote valorice pen
tru a intra, de pe acum, in 
vederile selecționerilor. Unii 
dintre participant! sint cuno
ștințe vechi, mai ales dintre a- 
cel care au urcat pe treptele 
podiumului de onoare și la e- 
ditiile anterioare. Alții insă iși 
vor face debutul cu acest pri
lej si. după cite am aflat, multi 
emit pretenții pentru tururile 
finale. De altfel. $1 trei dintre

urmitorul

1. U.R.S.S. 4 4 0 0 32— 4 t
2. S.U.A. 4 3 a 1 12—18 6
3. Canada 4 3 9 1 22— 7 8
4. Cehoslovacia 4 3 0 1 18- 5 8
5. Suedia 4 2 0 2 17—11 4
6. Finlanda 4 1 9 3 8—15 2
7. R. F. Germania 1 0 0 4 5—24 0
t. R. D. Germană 4 0 0 4 2—32 •

gramul (intre paranteze, rezulta
tele din tur) : „C.C.E." : Pana- 
thinalkos — F C. Liverpool (0—I), 
Bordeaux — Juventus (0—33 ; 
„CUPA CUPELOR" : Everton — 
Bayern MUnchen (0—8), Dinamo 
Moscova — Rapid Viena (1—3) ; 
„CUPA U.E.F.A.- : Real Madrid— 
Internazlonale (0—2), Zeteznicear 
Sarajevo — Videoton Szekesfe- 
hervar (1—3).

ECHIPA CEHOSLOVACIEI 
A PIERDUT UN PUNCT 

PREȚIOS-
— in preliminariile C.M. (gr. 2), 

in meciul cu Malta, de la La 
Valetta (0—8), oaspeții au ratat 
un penalty prin Chaloupka (min 
63) și, astfel, victoria ! în urma 
acestui rezultat, clasamentul gru
pei se prezintă astfel :

»

Cehoslovacia

1. R.F. Germania 4 4 0 0 13- 3
3. Portugalia 5 3 0 2 8- 7
3. Suedia < S 0 2 7- 4
4. Cehoslovacia 3 111 5- 2
5. Malta 6 0 15 3-20

I 
i
4
1
1

Următorul joc : ____________
R.F. Germania (1 mal).

ZONA AFRICII : Camerun — 
Zambia i—1 (1-1). In tur 1-4. 
Zambia calificată pentru sfer
turile de finală. Malawi — Maroc 
6—8. In tur 0—2. Maroc — califi
cată pentru sferturile de finală. 
Ghana — Coasta de Fildeș 2—8. 
In tur 0—0. Ghana calificată In 
sferturile de finală.

CAMPIONATE

Lu-ANGLIA*: Meci restant : 
ton — Manchester United 2—1.

OLANDA (et. 28) : Ajax — Gro
ningen 1—3 ! Zwolle — Eindho-

Ion 
cat.

so-

reprezentanții tării noastre vor 
concura pentru prima dată în 
marea arenă a campionatelor 
europene. Este vorba de tinerii 
Gheorghe Savu (cat 62 kg) și 
Sorin Herțea (82 kg), cel care 
t-a luat locul campionului o- 
limpic. mondial si european 
Ion Draica. retras din activi
tatea competitională după Jocu
rile Olimpice de la Los An
geles, precum și de fostul cam
pion mondial de juniori 
Grigoraș, înscris acum la 
+ 100 kg.

Luptătorii noștri, care au 
sit în localitate duminică la 
prînz, n-au zăbovit prea mult 
la hotel pierind la sală, unde 
au efectuat pînă seara un an
trenament de apreciabilă inten
sitate. Luni, 
trenorii Ion 
Popescu ei 
două ședințe 
mult interes . ______
fan Rusu. Ilie Matei, Stefan 
Negrișan. Nicolae Zamfir si 
Mihai Cișmaș, care au repre
zentat cu succes tara noastră 
Si la alte ediții. Atit ei cît și 
ceilalți luptători români se simt 
bine — constatare făcută și de 
dr. Nicolae Ploeșteanu — și 
sint cu toții Încrezători intr-o 
comportare cit mai bună.

împreună cu an- 
Cernea și Simion 
au susținut alte 
de pregătire. Cu 

sint urmăriți Ște-

: 1. Ajax 45 p, 2. 
p, 3. Feyenoord 
Breda și Zwolle

54. ultima) : F.C. 
Bil-

ven I—1, Alkmaar Deventer
3—3, Breda — Haarlem 1—S,
Twente — Volendam 3—0, Maas
tricht — Kerkrade 0—1 ; Sparta— 
Feyenoord 3—1, Excelsior —
Utrecht 1—0, Sittard — Den Bosch 
0—2. Clasament ' - ■ -
Eindhoven 43 
39 p... 17—18.
cite 15 p.

SPANIA (et. . ______
Sevilla — Valladolid 0—2, 
t>ao 1- Gijon 2—0, Santander 
C.F. Barcelona 0—0, Real __
drld — Hercules 0—1 !, Zaragoza 
— Valencia 2—1, Elche — Atletico 
Madrid 1—0, Espanol — Murcia 
1—0, Malaga — Betis 1—1, Osa- 
stma — Real Socledad 1—0. Cla
sament : 1. C.F. Barcelona 53 p, 
2. Atletico Madrid 43 p. 3. Bil
bao 41 p, 4. Gijon 41 p. 5. Real 
Madrid 36 p ... echipele Malaga 
29 p. Elche 26 p și Murcia 22 p 
au retrogradat.

Ma—

Brest
FRANȚA (et. 33) : Nantes 

Laval 2—0. ~.__t 2__ '
1— 1, Paris St. Germain — 
Paris 2—2, Bordeaux —
2— 0, Bastia — Sochaux 
Tours — Lens 1—1, Auxerre 
Metz 2—0. Nancy — Marseille 3—1. 
Lille — Toulouse 0—0, Toulon 
Monaco 0—1. în clasament :

Strasbourg
R. C.
Rouen

1—l.

_____ _ __ ___________ L
Bordeaux S3 p. î. Nantes 48 p. 3. 

Rouen 26 p, 
Paria

Auxerre 41 p... 18.
I». Tours 24 p 28 R.C. 
22 p

R.D. GERMANA (et. 21) : Dy
namo Berlin — Lokomotive Leip
zig 3—2, Frankfurt pe Oder — 
Erfurt 2—2, Dresda — F.C. Karl- 
Marx-Stadt 2—1. Suhl — Bran
denburg 1—1, Jena — Magdeburg 
8—8, Chemie Leipzig — Riesa 
2—0, Aue — Rostock 3—1. tn cla
sament : 1. Dynamo Berlin 36 p, 
2. Dresda 31 p, 3. Lokomotive 
Leipzig 29 p... 13. Chemie Leipzig 
15 p. 14 Suhl 5 p.

U.R.S.S. (et. 8). Dinamo Mos
cova — Dinamo Kiev 1—2, Ze
nit — Tbilisi 3—0, Dinamo Minsk
— Torpedo 0—0, Voronej — 
Dnlepr 0—2, Spartak — Kutaisi 
0—0, Rostov — Odesa 1—2. Baku
— Erevan I—0, Donețk — 
kov 2—1, Vilnius — Alma 
2—1. Clasament : 1. Dinamo 
11 p. 2. Dniepr 10 p, 3 
lisi 9 p, 4. Spartak 9 p... 
kov 4 p, 18. Zenit 4 p.

Har-
At.a 

Kiev 
Tbl- 
Har-17.


